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Конференція організована:
НАУКОВО$ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

за сприянням:
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово$

комунального господарства України;
Академії будівництва України;

Державної служби геодезії, картографії та кадастру;
Українського товариства геодезії і картографії;

АТ ХК "Київміськбуд"; ПАТ "Київоргбуд";

за участю:
Київського національного університету будівництва і архітектури

ДочП "Укргеодезмарк" ПАТ "Київметробуд"

Основні напрямки роботи конференції:
� сучасний стан та перспективи розвитку геодезичного забезпечення 

будівництва в Україні;
� геодезична служба в будівництві — роль, функції, розвиток;
� сучасні технології геодезичних вишукувань;
� забезпечення системи якості будівництва та роль геодезичного контролю в ній; 
� нормування та стандартизація геодезичного забезпечення будівництва;
� геоінформаційне забезпечення будівництва та містобудівельного кадастру;
� проблеми метрологічного забезпечення інженерної геодезії в будівництві;
� геодезичний моніторинг будівель та споруд, 

як складова система техногенної безпеки;
� проблеми та розвиток геодезичного приладобудування; 
� економічні аспекти геодезичного забезпечення будівництва.



На першій сторінці обкладинки — будівництво НСК “Олімпійський”
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